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COG 237 KENTSEL COĞRAFYA

Kentsel Coğrafya Dersine İlişkin Açıklamalar: Değerlendirme ve Ödevler

o Dersin Ölçme ve Değerlendirmesi
o Ara sınavı (%40) Ara sınavı, kısa sorulardan oluşan yazılı
sınavıdır. Yarıyıl sonu sınavı (%60) Yarıyıl sonu sınavı, çoktan
seçmeli test sınavıdır.
o Okuma Listesi
o Öğrenciler dersin öğretim üyesi tarafından önerilen okuma
listesinden final sınavında sorumludur.
o Dersin Ödevleri
o Her öğrenci dersin konuları için verilen ödevleri A4
boyutundaki kağıtlara, kapak ve referansları da içerecek
şekilde bilgisayar çıktısı olarak hazırlamalıdır. Öğrenciler
verilen ödevlerin en az yarısını yapmak zorundadır. Ödevler
dersin öğretim üyesi tarafından dönem sonu başarı notuna
belli bir oranda dahil edilir.
o Derslere Devam
o Derslerin %70’ine devam etme zorunluluğu vardır.

2

Kentsel Coğrafya Dersine İlişkin Açıklamalar: Konu Başlıkları

1. KENTSEL COĞRAFYAYA GİRİŞ
2. KENTSEL COĞRAFYANIN ÇALIŞMA ALANI
3. KENTSEL COĞRAFYA VE PARADİGMALAR
4. KENTLERİN KÖKENLERİ VE GELİŞİMİ
5. TÜRKİYE’DE YERLEŞMENİN EVRİMİ
6. TÜRKİYE’DE KENTSEL SİSTEMİN EVRİMİ
7. KÜRESELLEŞME ve KENTSEL SİSTEM
8. TELEKOMÜNİKASYON ve KENT
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9. KENTSEL ALAN KULLANIMI

10.ÜRETİMİN GÖRÜNÜMLERİ
11.KENTSEL SOSYAL COĞRAFYA
12.KENTSEL KONUT PİYASALARI ve İKAMETGAH HAREKETLİLİĞİ
13.AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE KENTLEŞME ve KENTSEL SORUNLAR

14.KENTİN GELECEĞİ –GELECEĞİN KENTLERİ
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GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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• Küresel olarak, kırsal alanlardan daha fazla insan kentsel alanlarda yaşıyor.
• 2018 yılında, dünya nüfusunun 4,22 milyarı yani, % 55’i kentsel alanlarda,
3,41 milyarı (%45’i) kırsal alanlarda oturuyordu.

2018
4,22 billion,55 %
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3,41 billion,45 %

Kaynak: United Nations-UN (2019). World Urbanization Prospects 2018 : Highlights . New York: UN

GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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• Dünya nüfusu, 1950'den bu yana hızlı bir kentleşme sürecinden geçti.
• 1950'de, dünya genelinde insanların üçte ikisinden fazlası (% 70) kırsal
yerleşmelerde; sadece % 30’u (750 milyon kişi) kentlerde yaşıyordu.
• 2007 yılında, tarihte ilk kez, küresel kent nüfusu, kırsal nüfusu aştı ve o
zamandan beri, dünyanın kent sakinlerinin sayısı kırsal nüfustan daha hızlı
büyümeye devam ediyor.
• 2050’de % 68’inin (6,7 milyar kişi) kentsel nüfus olacağı ve kırsal alanlarda
yaşayan insan sayısının 3,1 milyara gerileyeceği tahmin ediliyor( United
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Nations , 2019).
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GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri

Kaynak: United Nations-UN (2019). World Urbanization Prospects ,The 2018 Revision. New York: UN
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GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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• Kentleşme düzeyleri, dünyanın büyük bölgelerine göre önemli ölçüde
değişiyor.
• Gelecek yıllarda, tüm bölgelerde kentleşme düzeyinin artması bekleniyor.
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• Latin Amerika ve Karayipler ve Kuzey Amerika oldukça fazla kentleşmiştir,
2018'de bu bölgelerin nüfuslarının %80'inden fazlası kentseldir ve 2050'de
buralarda kentsel nüfusun %90 civarında olacağı tahmin ediliyor.
• Nüfusunun yaklaşık ¾’ünün 2018’de kentsel alanlarda yaşadığı Avrupa’nın
kentsel nüfus payının 2040’da %80’e, 2050’de %85’e ulaşması bekleniyor.
• Okyanusya’nın neredeyse sabit bir yüzdede kentli nüfusa sahip olması ve bugün
yüzde 70’in biraz altında olan kentsel nüfus payının 2050’de %70’in biraz üstüne
yükselmesi bekleniyor.
• Afrika, çoğunlukla kırsal nüfusa sahiptir ve büyük ölçüde kırsal görünümlüdür.
2018'de nüfusunun %40'ından biraz fazlası kentsel alanlarda yaşıyordu.
• Asya'da ise kentsel nüfusun payı günümüzde %50’ye yaklaşmıştır.

GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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Örnek Ülkeler
Burundi %13
Papua Yeni Gine %13
Singapur %100
Kuveyt %100

Kaynak: United Nations-UN (2019). World Urbanization
Prospects 2018: Highlights. New York: UN

GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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• Afrika ve Asya’da kentsel yüzdelerinin, 21.yüzyılın ortasında sırasıyla %59 ve
%66'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.
• Afrika ve Asya, dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı kentleşiyor.
• Yıllık ortalama kentsel nüfus değişim hızı, Asya ve Afrika'da diğer bölgelere
göre yüksektir.
• Bu iki bölge, 2015 ve 2020 yılları arasında yıllık %1.3 ve %1.1 oranında artarak
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hızla kentleşiyor; nispeten yüksek kentleşme düzeyine sahip diğer bölgeler,
aynı dönemde yıllık % 0,3'ten daha düşük bir hızda kentleşmiştir.

GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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• Hem kentleşme düzeyleri hem de hızları, gelir grupları arasında önemli
ölçüde farklılık gösteriyor.
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• Günümüzde Avustralya, Kanada, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve
Avrupa'daki çoğu ülke gibi yüksek gelirli ülkelerin çoğu, nispeten yüksek
kentleşme düzeylerine sahiptir.
• Brezilya, Çin, İran ve Meksika gibi birçok üst orta gelirli ülke, yüksek gelir
düzeyindeki ülkelere yakın kentleşme düzeyleri ile hem hızlı kentleşmeyi hem
de gayri safi milli hasıladaki hızlı büyümeyi deneyimlemektedir.
• Bu ülkeler, son on yıllar boyunca dünyanın dört bir yanındaki kentsel alanlarda
yaşayan yüz milyonlarca insanı, Hindistan, Endonezya ve Etiyopya gibi daha
düşük kentleşme düzeylerindeki birçok düşük-orta gelirli ülkeyle birlikte
kazandılar.
• Afrika’daki önemli sayıda düşük gelirli ülke, hala düşük düzeyde kentleşmeye
sahiptir.

GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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• Hem kentleşme düzeyleri hem de hızları, gelir grupları arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor.
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GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri

12

• 1950'de, halihazırda yüksek gelirli ülkelerdeki nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı
zaten kentsel alanlarda yaşıyordu ve bu payın bugünkü %80 düzeyinden
2050'de %90'a yükselmesi bekleniyor.
• Buna karşılık, günümüzün orta-üst gelirli ülkelerinde, kentsel alanlarda
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yaşayan nüfusun oranı 1950’de %20’den biraz fazlaydı ve kentsel nüfusun
payının bugünkü %67 düzeyinden 2050'ye kadar %80'in üzerine çıkacağı tahmin
ediliyor.
• Bu nedenle, yüksek gelirli ve üst-orta gelirli ülkeler arasındaki kentsel yüzde
farkı önemli ölçüde kapanmıştır ve her iki ülke grubu arasındaki farkın 2050
yılına kadar azalmaya devam edeceği öngörülüyor.
• Düşük-orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerde, kentsel yüzdedeki artış, geçmişte
yüksek gelirli ülkelere göre daha düşük olmuştur.
• Kentsel bölgelerde yaşayan nüfuslarının payları, 2018'de sırasıyla %41 ve
%32'dir. Bununla birlikte, her iki ülke grubunun önümüzdeki yıllarda
diğerlerinden daha yüksek bir kentleşme hızı deneyimlemesi bekleniyor.
• 2050 itibariyle, düşük-orta ve düşük gelirli ülkelerin nüfusunun ortalama olarak
sırasıyla %60'ın biraz altında ve %50'nin üzerinde kentsel alanlarda oturacağı
tahmin ediliyor.

GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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• Hem kentleşme düzeyleri hem de hızları, gelir grupları arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor.
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GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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• Kentleşme aynı zamanda ülkeler arasında da büyük ölçüde farklılık
gösteriyor.
• 2018'de, on dört ülke veya bölgede hala düşük düzeyde kentleşme mevcuttur,
bu alanların nüfuslarının %20'sinden azı, kentlerde yaşamaktadır.
• Bunlardan en büyükleri, 10 milyon ya da daha fazla nüfuslu, Afrika'da Burundi,
Malawi, Nijer, Ruanda ve Güney Sudan; Asya'da Nepal ve Sri Lanka ve
Okyanusya'da Papua Yeni Gine'dir.
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• 2050 yılına gelindiğinde, bu ülkelerin 2018'de kent nüfusu paylarını iki katına
çıkararak, önemli ölçüde kentleşmesi bekleniyor.
• Buna karşılık, 65 ülkede kentsel nüfus zaten %80'in üzerindedir.
• Nüfusu en az 10 milyon olan nüfus arasında en fazla kentleşmiş ülkeler Belçika
(%98), Japonya, Arjantin ve Hollanda'dır (%92). 2050 yılına gelindiğinde, 101
ülkenin nüfusunun %80'inden fazlasının kentsel alanlarda oturacağı
öngörülüyor.
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GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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• Asya'da Çin, 1970'lerin sonlarından bu yana hızlı bir kentleşme yaşamıştır.

• 1980 yılında, kentsel nüfusun oranı, Asya'nın ortalama seviyelerinden düşük
(%25’in biraz üzerinde), yaklaşık %20 idi.
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• Ancak, bu oran 2018'de yaklaşık %60'a yükselmiştir ve kentsel nüfusun 2030'da
ülke nüfusunun %70'inin üzerine ve 21.yüzyılın ortalarında da %80‘ine
(yaklaşık 1,1 milyar kişiye) çıkacağı tahmin ediliyor.
• Afrika'da, Etiyopya’da kentleşme düzeyi 2018’de, %20’nin biraz üzerindeydi
ve bu haliyle çok düşüktü. Bununla birlikte, önümüzdeki yıllarda kentsel
yerleşim yerlerinde yaşayan nüfusun payının ikiye katlanarak 2050'de %40‘a
yaklaşması bekleniyor.
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GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri

18

• Sadece birkaç ülke, dünyadaki kent nüfusunun yarısına ev sahipliği yapıyor.
• Çin'in (837 milyon), ardından Hindistan (461 milyon) en büyük kentsel nüfus
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sahip ülkelerdir.
• Bu iki ülke, dünya kentsel nüfusunun %30'unu ve beş ülkeyle birlikte Amerika
Birleşik Devletleri (269 milyon), Brezilya (183 milyon), Endonezya (148
milyon), Japonya (117 milyon) ve Rus Federasyonu (107 milyon), dünya kent
nüfusunun yarısını oluşturuyor.
• Dünyadaki kentsel nüfusunun gelecekteki artışlarının, sadece birkaç ülkede
daha fazla yoğunlaşması beklenmektedir.
• Sırasıyla Hindistan, Çin, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Pakistan,
Endonezya, ABD, Bangladeş, Tanzanya ve Etiyopya.

GİRİŞ: Kentleşme Eğilimleri
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• Dünya kırsal nüfusu 1950’den bu yana yavaş büyüyor ve birkaç yıl içinde
zirveye ulaşması bekleniyor.
• Şu anda dünya genelinde yaklaşık 3,4 milyar insan kırsal alanda yaşamaktadır.
Bu sayının önümüzdeki yıllarda bir süre sabit kalması bekleniyor. Ancak,
2020'den sonra, dünyanın kırsal nüfusu düşmeye başlayacak ve 2050'de yaklaşık
3,1 milyar seviyesine gerileyecek.
• Bu küresel eğilim, çoğunlukla bugün dünyadaki kırsal nüfusun yaklaşık yüzde
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90'ına ev sahipliği yapan Afrika ve Asya'daki kırsal nüfus değişiminin dinamikleri
tarafından yönlendiriliyor.
• Dünyadaki kırsal nüfusun çoğunluğu nispeten az sayıda ülkede yaşıyor. Hindistan
en büyük kırsal nüfusa (893 milyon) sahip ülkedir, onu Çin (578 milyon) izliyor.
Bu iki ülke birlikte dünyadaki kırsal nüfusun yaklaşık yüzde 45'ini oluşturuyor.
Asya’da her biri 100 milyondan fazla kırsal nüfusa sahip diğer ülkeler,
Bangladeş, Endonezya ve Pakistan’dır. Afrika'da en büyük kırsal nüfus, Nijerya'da
(97 milyon) ve Etiyopya'da (85 milyon) bulunuyor.

GİRİŞ: Kentler
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• Dünyadaki kentsel nüfusun çoğu, 1 milyondan az nüfuslu yerleşmelerde
yaşıyor.
• 2018 yılında, iki milyar insan veya dünyadaki kent nüfusunun yaklaşık yarısına
yakını, 500.000'den az nüfuslu yerleşim yerlerinde ve 400 milyon ya da yüzde
10'luk kısmı ise 500.000 ila 1 milyon arasında büyüklükteki yerleşim yerlerinde
yaşıyordu ve her ikisi dünya kentsel nüfusunun % 58'ine ev sahipliği yapıyor.
• 2030 yılına kadar bugünün kentsel nüfusuna bir milyardan fazla kişi eklenecek
olsa da 2,4 ila 2,8 milyar kişi arasında değişen sayıda dünya kent sakinlerinin
yarısından fazlası, 1 milyondan az nüfuslu kentsel yerleşim yerlerinde yaşamaya
COG 237 KENTSEL COĞRAFYA

devam edecektir.
• 500.000 ila 1 milyon nüfusa sahip şehirlerde yaşayan insan sayısının, aynı hızda
artması bekleniyor. 2018'de 415 milyon olan büyüklüğü 2030'da 494 milyona
yükselecektir.
• Büyük kentlere kıyasla, 1 milyondan az nüfuslu kentsel yerleşimler, Okyanusya
hariç dünyanın tüm coğrafi bölgelerinde en yaygındır.
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GİRİŞ: Kentler
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GİRİŞ: Kentler
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• Küresel kentsel nüfus artışı, her büyüklükteki kentin büyümesiyle gerçekleşiyor.
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GİRİŞ: Kentler
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• Dünyanın mega ve büyük kentlerinin çoğu, küresel Güney'de yer alıyor.
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GİRİŞ: Kentler
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• Dünyanın en hızlı büyüyen kentleri, Afrika ve Asya’da yer alıyor.
• En hızlı büyüyen kentsel toplanma alanları, Asya ve Afrika’daki orta büyüklükteki ve
1 milyondan daha az nüfuslu kentlerdir.

Lagos,Nigeria

Soweto-Johannesburg South Africa
Kaynak: United Nations (2014). World Urbanization Prospects The 2014 Revision, Highlights
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GİRİŞ: Kentler

Kaynak: United Nations (2014). World Urbanization Prospects The 2014 Revision, Highlights
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GİRİŞ: Kentler
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• Dünyada kentlerde yaşayan nüfusun %20’si, 1-5 milyon nüfuslu orta büyüklükteki kentlerde yaşıyor.

GİRİŞ: Kentleşme İle İlgili Politika Çıkarımları
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• Dünya nüfusunun geleceği, kentseldir.
• Dünyadaki insanların yarısından fazlasının kentsel alanlarda yaşaması nedeniyle
kentleşme, dünya nüfusunun mekansal dağılımını belirliyor ve küresel nüfusun
büyümesi, nüfus yaşlanması ve uluslararası göç ile birlikte dört mega demografik
eğilimden biridir.

• Kentleşme tahminleri ve projeksiyonları, insan nüfusunun gelecekteki büyümesinin
neredeyse tamamen artan sayıdaki kent sakinleri sayesinde olacağını gösteriyor.
• 21.yüzyılın ortalarına gelindiğinde, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi kentlerde
yaşayacaktır.
• Birçok bölgede, kentlerde yaşayan nüfusun payı, kentlerin sayısı ve büyüklüğü, kentsel
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alanlarda doğumların

ölümlerden fazla olması (doğal artış), kırsal alanlardan ve

yurtdışından kentsel alanlara göç ve eski kırsal alanların kentleşmesi faktörlerinin bir
araya gelmesiyle büyümeye devam edecektir.
• Kentleşme aynı zamanda kırsal bölgelerde yaşayanların yaşamlarını kentlerin etrafında
dönüştürüyor.
• Kentler, iç ve uluslararası göçmenler için ana giriş kapıları ve hedef lokasyonlardır ve
göç, kentlerin ve kentsel sistemlerin stratejik planlamasına ve yönetimine entegre
edilmelidir.

GİRİŞ: Kentleşme İle İlgili Politika Çıkarımları
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o Kentleşme, sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu (ekonomik, sosyal ve
çevresel) ile yakından ilgilidir.
o Uzun vadede nüfus eğilimlerini anlamak suretiyle iyi yönetilen kentleşme,
2050 yılına kadar en hızlı kentleşmenin beklendiği düşük gelirli ve düşük-orta
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gelirli ülkelerdeki kent sakinlerinin sayısında artışın yaratacağı çevresel
bozulma ve diğer olası olumsuz etkileri en aza indirirken, kümelenmenin
faydalarını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir.

o Sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim modelleri ve kamu kurumlarının
kentleşmeyi yönetme kapasitesinin eksikliği ile birlikte, planlanmamış veya
yetersiz yönetilen kentsel genişleme, kentsel yayılma, kirlilik ve çevresel
bozulma sürdürülebilirliği olumsuz etkileyebilir.
o Ekonomik, sosyal ve çevresel bağımlılıklarının tanınmasında, kentlerin ve
küçük kasabaların onları çevreleyen kırsal alanlarla kurdukları bağlantılar
güçlendirilmelidir. Hem kentsel hem de kırsal alanlarda sürdürülebilir
kalkınmayı kolaylaştırarak hizmetler ve altyapı iyileştirmeleri sağlayarak ve
tarım dışı istihdam için kırsal kesim sakinlerine yönelik fırsatları artırabilir.

GİRİŞ: Kentleşme İle İlgili Politika Çıkarımları
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o Kentleşme, genellikle ekonomik büyüme, yoksulluğu azaltma ve insani
gelişme için olumlu bir güç halini almıştır.
o Kentler, çeşitli ve iyi eğitimli işgücü ve yüksek iş yoğunluğu sayesinde,
girişimcilik ve teknolojik yeniliklerin gelişebileceği yerlerdir.
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o Kentsel alanlar ayrıca ticaret, yönetim ve ulaşımın yakınlığının bilgi ve
enformasyon paylaşımı için gerekli altyapıyı sağladığından kalkınma için bir
merkez olarak hizmet verir.

o Kent sakinleri, genellikle daha genç, daha okuryazar ve daha eğitimlidir, uygun
işlere, yeterli konut ve sosyal hizmetlere erişme olasılıkları daha fazladır ve
onlar toplumsal cinsiyet eşitliği yanında, kültürel ve politik katılım için gelişmiş
fırsatlara erişebilir.
o Kentsel alanlardaki ölçek ekonomileri ve teknolojik yenilikler, eğitim, sağlık
hizmeti gibi temel hizmetleri sağlamanın yanı sıra, yollar, borulu su ve elektrik
gibi altyapıların sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasını kolaylaştırabilir,
bunların tümü, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi için Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için şarttır (United Nations, 2015).

GİRİŞ: Kentleşme İle İlgili Politika Çıkarımları
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o Sürdürülebilir kentsel büyümeyi planlamak ve yönetmek için hükümet
politikaları, kentleşmenin faydalarının eşit şekilde paylaşılmasını sağlamaya
yardımcı olabilir.

GİRİŞ: Kentsel Bir Dünya
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o Dünyada, özellikle gelişmiş kapitalist ekonomilerde kentsel nüfus
yüzdelerinin yüksek oranları, herkesi günlük yaşamda kentsel ilişkilere
bağımlı yapmıştır.
o Kentsel bir dünyada yaşıyoruz ve gelişmiş kapitalist ekonomiler, neredeyse
tümüyle yaşamın kentsel yönüne kenetlenmiştir.
o Kentsel olmayan alanlar da bilgi, finansal kapasite, sosyal bağlar, sosyal
hizmetler, politik söylemler ve tutumlar ile popüler kültürün davranışsal
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dışavurumları gibi yaşam kaynakları ile kentsel alanlara güçlü bir biçimde
bağımlı hale gelmiştir.

GİRİŞ: Kentsel Bir Türkiye
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• İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin toplam nüfusa oranı 2012 yılında
%77,3 iken, 14 ilde yeni büyükşehir belediyesi oluşturulması ve büyükşehir
statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak
katılmasının önemli etkisiyle bu oran, 2015 yılında yaklaşık %93’ ulaştı.
•

Türkiye, kentleşme düzeyi ve kentsel nüfus açısından önemli bir büyüklüğe
(2017’de yaklaşık 75 milyona) erişti.
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• Nüfus, daha çok büyük kentlerde/kentsel bölgelerde yaşama eğilimindedir.
• 2017 yılı itibariyle 30 büyükşehir belediyesi sınırları içinde yaşayan nüfus
(yaklaşık 63 milyon kişi) toplam nüfusun %78’ini oluşturuyor ve bu toplanma
gittikçe artıyor.
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GİRİŞ: Kentsel Bir Türkiye
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GİRİŞ: Kentsel Bir Türkiye

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK
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GİRİŞ: Kentsel Bir Türkiye
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36

Kaynak: http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/Urban-Rural-Population.htm

Kaynak: United Nations (2014). World Urbanization Prospects The 2014 Revision, Highlights

Yukarıdaki iki çizelgeyi yorumlayan bir metin hazırlayınız. Bu metni bilgisayar çıktısı olarak 11 Ekim
2019 tarihine kadar dersin öğretim üyesine ulaştırınız.
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